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Hoewel het niet te ontkennen valt , dat Guenée's werken over

de Nocturna, Geoinetrina en Pyralidina inderdaad —de schim

van Lederer zij om vergiffenis gevraagd ! —den naam wel ver-

dienen van « Epochemachend » , waarmede een beroemd Duitsch

Lepidopteroloog ze bestempelde, —zij zijn toch het uitgangspunt

voor ieder , die zich met de studie der exotische soorten van die

familien wil bezighouden —zoo kan het geen verwondering w-jkken
,

Guenée's manier van werken in aanmerking genomen, wanneer

wij bij nader onderzoek van tijd tot lijd bevinden, dat hij in de

bovengenoemde, door hem behandelde familien geheel vreemd-

soortige bestanddeelen opnam. Juiste, scherpe kenmerken toch voor

die familien geeft Guenée nergens; zijne karakteristiek bepaalt zicli

tot algemeenheden , en om uit te maken of cene of andere vlindi-'r-
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soort, b.v. tot de Geometrina belioort of niet, moet een discipel

van onzen Franschen Lepidopteroloog zich, wanneer hij de rups

niet kent , behelpen niet den indruk , dien de habitus van het

volkomen insect ongeveer op hem maakt, kortom, meer het instinct

dan de rede moet zijn leidsman zijn. Vooral bij exotische Lepidoptera

is die habitus echter een zeer slechte proefsteen en dienen wij

zekerder hulpmiddelen voor de classificatie ter hand te nemen,

met name de systematische wex'ken van Herrich-Schaffer en

Lederer.

De juistheid mijner bovengenoemde meening bleek mij voor

eenigen tijd opnieuw bij een nader onderzoek van den in den titel

van dit stukje vermelden vlinder. Hoewel uiterlijk zeer veel ge-

lijkende op verscheidene soorten der genera Ci wicof/É"« Guen. , Oxyclia

Guen. en Cratoptera H.S. , b.v. op praelataria H.S. , vidpecularia

H.S.
,

praeditaria H.S. en vestianaria H.S. ,
—allen ontwijfelbare

Geometrina, —bezit hij toch geenszins de kenmerken der Geometrina,

zooals Herrich-Schaffer , S>/st. Bearh. der Schmett. von Europa , VI

,

p. 82 , die opgeeft. In het oogloopend is vooral hoe sterk de toestand

van de aderen 6, 7 en 8 der achtervleugels bij ^^^^^^^^»«ätn'a afwijkt

van dien , welken men bij alle mij bekende echte Geometrina aantreft.

Cyclidia

siibstigmaria Hbn. $
(uat. grootte).

Platypteryx

cultraiia F. $
(vergroot).

Ih

Oxydia

praeditaria H.S. $

AchtervleugeLs.

Ader 8 der achtervleugels is namelijk niet met den voorrand der

middencel vergroeid, om zich er vóór haar einde weder duidelijk

en in zeer verschillende richting van te verwijderen, zooals bij de

afdeeling Phy tornei rina H.S. der Spanners; en evenmin blijft die

ader vrij van den voorrand der middencel, op de wijze als bij de

Geometrina, afdeeling Dendrometrina H.S. plaats vindt. Ader 8

loopt, wel is waar, bij sommige Dendrometrina lang zeer nabij den
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voorrand der middencel, b.v. bij het genus Odczla, maar zij ver-

wijdert zich daii toch vóór itet eind der cel zeer beslist van haar.

In plaats daarvan nu blijft bij subs tig mar ia ader 8 niet alleen

langs den voorrand dor middencel loopen tot aan haar einde, maar

dezelfde richting behoudende, vergezelt zij ader 7 nog een geheel

eind weegs, om eerst bij een derde der lengte van die ader zich

van haar af te scheiden. Voegt men hierbij , dat ader 6 der

achtervleugels ver van ader 7 ontspringt aan het ondereinde van het

zeer schuine boven derde der d warsader; dat de aderen 3—

5

dier vleugels even ver van elkander ontspringen uit den achterrand

van de uitstekende onderhelft der middencel, en dat ader 5 der

voorvleugels nog nader bij 4 staat dan deze bij 3, dan is het

duidelijk, dat wij hier met geen Spanner te doen hebben, maar

met eene soort van eene andere vlinderfamilie en wel met eene

zuivere Drepanuline. Het beschreven aderstelsel komt namelijk vrij

nauwkeurig overeen met dat van de Europeesche soorten van het

genus Flafi/pteri/x , althans wat de hoofdpunten aangaat; alleen

ontbreekt de bij dat genus voorkomende aanhangcel der voorvleugels.

Verder onderscheidt suhstigmarla zich van de Europeesche soorten

van Platypteryx door een sprankje van ader 1 der voorvleugels,

dat zich juist op het punt der wortelwaartsche vorking van die

ader in de richting van den binnenrand verwijdert, en doordat de

steel van de aderen 7—10 der voorvleugels niet bijna uit één punt

met ader 6 ontspringt. De mannelijke sprieten zijn overigens dik
,

draadvormig, naakt, en de opgerichte palpen bijna zoo lang als de

kop. Achterschenen viersporig; vleugelhaakje aanwezig. Voorloopig

kan deze soort generiek van Vlaiypieryx gescheiden blijven onder

den naam Cyclldïa.

Door den heer Oberlhür is in de Eludes d"" Entomologìe , afl. X

,

p. 35, pi. 3, f. 3, nog eene Euchera {= Cyclìdìà) fahïolarla uit

Thibet beschreven, die ik niet ken, terwijl Euchera Agnes Butl.,

Annals and Magazine of Natural History , ser. v, Vol. I (Ì878),

p. 4-41 , uit Japan, eene zuivere Geometrine is, aan Cidaria

verwant.

In hel voorbijgaan merk ik nog oj), dat de drie sooi'ten , di<' llidjiior
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in zijn J'erzeicJtìiìss
, p. 305, onder den naam Eucliera vereenigt,

{Cnnica, zegge: Cuu'ma Gram. 3 , 257 G, Hesperia Gram. 3, 251 A, B
en Cents Gram. 2, 147 E), klaarblijkelijk niets met subsügmarïa

gemeens hebben. Het was dus in ieder geval loutere willekeur

van Geyer, die Hübner's Zutrüge voortgezet heeft, toen hij ook

laatstgenoemde soort in het genus Euchera Hübn. plaatste. Guenée's

naam Cgclidia kan dus ter wille van Eucliera niet achtergesteld

worden.

Ik maak van deze gelegenheid gebruik
, om hier nog eenige soorten

van Drepanuhna te bespreken. Zij zijn allen van Java en door

Mr. M. G. Piepers verzameld.

1. Platypteryx argentilinea nov. spec,

(PI. 1, fig. 2).

Een zeer gaaf en frisch paar, de ^ 22, het j 28 vlucht.

Deze soort is eene echte Fïati/pteryx , met ongetanden achterrand

der voorvleugels en met tweesporige achterschenen. Zij onderscheidt

zich zeer van de mij bekende soorten door hare dofwitte, iets

berookte grondkleur en de zilveren teekening.

De sprieten zijn bij beide sexen gebaard, bij het $ korter dan

bij deuc?; hunne schaft is bruinwit, de baarden zijn bleek bruingrijs.

Aangezicht bleekbruin, smaller dan de oogen. Thorax bruinachtig

((?) of grijsachtig (?) wit, liet achterlijf bij den $ bruinwit , bij

het $ lichtgrijs.

Punt der voorvleugels omgebogen doch weinig, nog minder sterk

dan bij de Europecsche culi ra ria Fabr. De bovenzijde der vleugels

heeft eene gi'ijswilte grondkleur, die iets bruinachtig is getint. Zij

is op de voorvleugels geheel dof; op de iets helderder achtervleugels

heeft zij, behalve tegen den staarlhoek, een flauwen zijdeglans en

is bij het Î nog wat zuiverder dan bij de andere sexe. Op de

dwarsader der voorvleugels ziet men een dik , ovaal ,
staalkleurig

middenteeken, onderaan met een boiizontaal , lichtbruin, ovaal vlekje

op den wortel van ader -4 verbonden. Overigens zijn drie langs-
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lijnen, als: cone fijne juist onder den voorrand der genoemde

vleugels, eene dikkere, iets ongelijke, meer binncnwaartsche, die het

beloop van ader 11 volgt, en eene derde aan het begin in schubben

opgeloste, aan het eind vlekkig verbreede, over het midden der

middencel en ader G, die de vleugelpunt niet geheel bereikt,

blinkend zilver, met groenen glans. Laatstgenoemde lijn wordt

door het teeken op de dwarsader kort afgebroken. Even onder de

vleugelpunt ontspringt nog eene zilveren dwarslijn (golflijn), die,

drie bochten makende, langs en nabij den achterrand loopt en

vóór den staarthoek eindigt, terwijl de franjelijn zelve ook zilver-

kleurig is. Zeer nabij den vleugelwoiiel ziet men verder nog een

flauw bruin dwarslijntje, dat op een zesde van den binnenrand begint

en bij den wortel van ader 2 eindigt, terwijl eene zeer flauwe,

bruinachtig grauwe schaduwlijn van het middenteeken naar den

binnenrand gaat.

Op de achtervleugels is de franjelijn slechts gedeeltelijk zilver-

kleurig, namelijk van ader 5 tot den staarthoek , en door de aderen

afgebroken , terwijl een dikker , buitenwaarts geelbruin beschaduwd
,

iets bochtig zilverlijntje van drie vijfden van cel 3 (<?) of 4 ($)

naar vijf zesden van den binnenrand loopt. Franje als de vleugel

gekleurd.

Onderzijde wit iets onzuiver, ongeteekend, met flauwen zijde-

glans. Pooten bleekbruin.

Batavia.

2. Platypteryx cilicoides nov. spec.

(PI. 1, fig. 3).

Deze Drepanuline, waarvan Mr. Piepers nog slechts een enkel,

vrij goed vrouwelijk voorwerp zond, van 36 mm. vlucht, doet op

het eerste gezicht aan eene groote CilLc denken ,
doch de generieke

kenmerken verwijzen haar naar Pla(//pter//x, omdat ader 8 der

achtervleugels uit den wortel komt en de spitse voorvleugelpunt
,

hoewel weinig, toch nog omgebogen is. De achterschenen zijn

overigens 4-sporig, de sprieten plat, met stompe kerftanden ge-
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wapend, het aangezicht smaller dan de oogen en de achterrand

der voorvleugels onder de punt iets uitgesneden, evenals bij de

Europeesche Flat. siczda, doch hooger, niet tusschen ader 3 ende

punt , maar tusschen ader 5 en de korte vleugelspits. Overigens is

de vlinder iets plomp gebouwd en onderscheidt hij zich zeer van

de mij bekende soorten van het genus door de witte, grijs gevlekte
,

aan eene Abraxas herinnerende bovenzijde.

Palpen opgericht , kort , maar iets langer dan bij de Europeesche

soorten. Zij zijn grauwbruin, gelijk de kop en de sprieten. Thorax

wit, evenals de wortel van het achterlijf; de rug van dit laatste

wordt, behalve aan den wortel en de mede witte spits, geheel

beslagen door eene groote ovale grauwbruine, fijn grijswit gedeelde

vlek. Borst , buik en pooten onzuiver wit , aan laatstgenoemden de

buitenzijde van het voor- en middenpaar bruingrijs.

Bovenzijde der vleugels wit; de voorrand der voorvleugels met

zes grijze vlekken , drie vóór en drie voorbij het midden. Onder

de vijfde vlek staat in cel 5 nog een kleiner grijs vlekje. Langs

den achterrand, iets rechter dan deze loopende en in den staart-

hoek eindigende, ziet men van af cel 6 , eene grijze streep^ die boven

ader 4 (lager verder niet) door de aderen fijn afgebroken wordt.

Tusschen deze streep en de middencel ziet men voorts nog eene

grijze teekening op den binnenrand , die aan het zoogenaamde schild

der Grapholithen herinnert. Zij wordt gevormd door eene dikke

grijze streep, van ader 4 naar den binnenrand, welker onderste

vierde half zoo breed (1 mm.) als het overige en ook iets gebogen

is. Wortelwaarts en nabij deze breede streep ziet men van af ader

5, twee smallere, gebogene, waarvan de binnenste in cel 2 en 3

tegen den achterrand twee stompe tanden heeft. Deze drie strepen

sluiten dus twee witte lijnen der grondkleur in, eene iets getande

en eene zeer fijne, alleen gebogene. Franjelijn grijs, naar onderen

dikker.

Achtervleugels in den staarthoek okergeel gemengd achter drie

min of meer ineen vloeiende gegolfde grijze dwarslijntjes, die on-

geveer evenwijdig met den achterrand loopende en iets onder de

hellt van don vleugel beginnende , op vier vijfden van den binnenrand
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eindigen. lets onder de helft, ziet men nal)ij den binnenrand nop;

twee grijze stippen en in het geel gemengde gedeelte van den achler-

rand op de aderen eenige fijne zwarte streepjes en stippen , benevens

een tapvorniig grooter zwartgrijs vlekje op den achterland van cel

2. Overigens is de franjelijn afgebi^oken grijs, en bevinden zich

twee grijze streepjes vóór die lijn in cel 4 en 5 , waarvan het

onderste, grootere, halvemaanvormig is. Franje wil.

De onderzijde is wit, met donkergrijze bestuiving op de wortel-

helft der voorvleugels , tegen den voorrand
,

grijze vlekken en cene

gebogen grijze streep op hun puntvierde, benevens grijze vlekken

in het staarthoekvierde der achtervleugels.

West- Java; Preanger-gebergte , tusschen 1500 en 1800 meter

hoogte gevonden.

3. Drapetodes nummularia nov. spec.

(PI. 1, fig. 4, 4 a).

In het Tijdschrift voor Fmtomohgie, deel XXIII (1879—80),

p. G7 , zeide ik , dat het genus Brapeiodes Guenée uit de familie

der Geometrina moest verwijderd en tot de Noctuina gerekend worden.

Thans komt het mij voor, dat ook daar nog niet de rechte plaats

is , maar dat wij , uithoofde van het afwijkende beloop van de aderen

6 , 7 en 8 der achtervleugels , met eene Drepanuline te doen

hebben. Ader 7 der achtervleugels nadert 8 inderdaad nog meer

dan de afbeelding der nervuur van Drapetodes mitarïa t. a. pi.

aanduidt. Het genus Drapctodes onderscheidt zich door den vorm

der voorvleugels genoegzaam van de overige genera der familie , om

nog verder gekarakteriseerd te behoeven te worden.

Tot dusverre kenden wij slechts twee soorten van Brapetodes

t. w. mitaria Guen., Urmi. et Phal. 2, p. 424, pi. 48, f. G en

matuJata Feld, en Rog., Novara, II, 2, pi. 134, f. 44 ?, die

zich beiden onderscheiden door de met zeer schuine strepen ge-

teekende bovenzijde der vleugels, welke bij mitaria donkergeel,

bij niaiidata wit i.<. Dr ajjctodcs f rater cula ìAoove , Lep. oj Ceylon 9
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p. 541, pi. 200, f. 1, stelt een klein exemplaar eener variëteit

van ìììttarla voor, die ook op Java voorkomt, bij welke het midden

der voor- en ach 1er vleugels donkergrijs bestoven is en die door

overgangen met den type is verbonden. De daarbij, fig. la, af-

gebeelde rups bewijst de verwantschap met Tlatijpteryx en Cïllx.

Zij gelijkt, volgens de beschrijving, eenigszins op de rups van de

Europeesche Cilix spïnula en is 14-pootig, daar de naschuivers ont-

breken. De pop is bruinrood, wit bestoven. Eene derde, nog on-

beschrevene soort kenmerkt zich door geelwitte vlekjes op leem-

bruinen grond en is dus op het eerste gezicht kenbaar. Ik heb

daarvan een <?, zonder franje, doch overigens gaaf, voor mij.

Sprieten naakt
,

plat , met platte stompe , zeer dicht opeenstaande

tanden gewapend, evenals bij mïtar'm <? (mijne afbeelding, 1. c.
,

is niet uitvoerig genoeg). Zij zijn bleekbruin, op den rug bruinwit,

en staan aan den wortel dicht bijeen. Geene bijoogen. Oogen vrij

groot, naakt. Aangezicht veel smaller dan de doorsnede der oogen.

Zuiger opgerold. Palpen , evenals bij miiaria , dun
,

glad beschubd
,

maar minder gebogen dan daar , bleekgeel met eene zwarte langslijn

op zijde. Schedel bruingeel met twee bruine dwarslijntjes. Hals-

kraag hcht okerbruin. Thorax-rug en achterlijf bruinwit ; het laatste

op den rug bruingrijs gemengd.

De vleugels hebben denzelfden vorm als bij mitaria (zie de af-

beelding bij Guenée, Uranides et Fhalénites
,

pi. 18, f. 6), maar

bij het eerste paar is de voorrandswortel nog sterker gebogen.

Hunne grootendeels leemgrauwe bovenzijde is op het wortelderde

der voor- en het wortelzesde der achtervleugels, in de cellen dicht

met bruin geelwitte vlekjes geteekend, die door fijne okerbruine

dwarslijntjes gescheiden worden, zoodat daar de grondkleur wit met

okerbruin netwerk mag heeten. Een breede band van dergelijke, maar

over het geheel meer spadevormige vlekjes loopt van de vleugelpunt

binnenwaarts en houdt bij ader 1 op. Deze band is aan de

vleugelpunt viervoudig, in cel 2 en 3 dubbel, en hij eindigt in

cel 1Ô met een enkelvoudig vlekje. Bovenaan wordt hij door oker-

bruine stippen en dwarslijntjes gedeeld.

Langs den achterrand der achtervleugels, van ader 6 tot den
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staarthoek, loopt eene bruingeelwitto , ruim 1 mm. breede streep,

die door bruine halve maantjes nabij den wortelrand is gedeeld.

Overigens ziet men op de achtervlougels nog twee fijne zwarte

middenpunten en eene donkergrauwe middenlijn, waarbij zich eene

eveneens gekleurde dwarslijn der vooi-vleugels aansluit, die van

het eind van ader 5 naar twee derden des binnenrands loopt.

Onderzijde vuilwit, ongetoekend. Pooten bruinwit, glad beschubd
,

gewoon gespoord. Aderstelsel als bij mitaria.

Java: Sindanglaya (Piepers).

4. Phyllopteryx elongata nov spec.

(PI. 1, fig. 5).

Hoewel ik in het algemeen geen voorstander ben van het vormen

van nieuwe genera, zie ik mij toch genoodzaakt om ten behoeve

der nu te behandelen, onbeschreven Drepanuline, daartoe over te

gaan, w^ant de vorm der achtervleugels wijkt, gelijk uil de af-

beelding te zien is, zoo zeer af van die der overige, mij bekende

soorten der familie, dat zij zelfs h\\\QÌs^QXiViS Drapetodes, waarmede

de vorrn der voorvleugels nog het meest overeenkomt, slechts

hoogst gedwongen zou kunnen worden gehuisvest.

De achterrand dier vleugels is namelijk onder het midden ge-

broken en steekt rnct een tand, bijna een kort staartje, uit; de

vorm der achtervleugels doet dus denken aan dien van Fainlio

Hector Linn.

Ader 8 der achtervleugels ontspringt overigens uit den vleugel-

wortel; ader "2 en 3 komen, bijna uit één punt en kort voor haar

einde, uit den binnenrand der middencel, 4 en 5 uit den staart-

hoek dier cel. Wat de voorvleugels aangaat, zoo is hunne niiddencel

koit, niet spitsen staarthoek. Ader 2 komt uit twee derden van

liaren binnenrand , 3 ontspringt tusschen ader 2 en den staarthoek

der cel, 4 en 5 uit dien hoek. Ader 6 ontspringt iets boven de

helft der dwarsader en op den eenigszins stompen voorrandshoek

der cel zit eene smalle aanhangcel. Uit den achl(,'rranil daarvan,
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bij de spits, onlspringt ader 1 , die onder de vleugelpunt in den

achterrand eindigt, en uit de spits komt de lange steel der aderen

8—10, die in en vóór de vleugelpunt in den voorrand uitloopen

als korte sprankjes. Ader 11 ontspringt uit de middencel, nabij

de aanhangcel, 12 uit den vleugelwortel. De voorrand der vleugels

is aan den wortel niet zoo sterk gebogen als bij Drapetodes en dus

cel 12 aldaar smaller.

De kop is plat , het vlakke aangezicht half zoo breed als de vrij

groote , naakte oogen ; de bijoogen ontbreken. Zuiger kort , doch

opgerold. Palpen half zoo lang als de kop, dun^ spits, iets ge-

bogen
,

glad beschubd. Sprieten bij den (? iets langer dan de helft

van den voorrand der voorvleugels, bij het ? nauwelijks half zoo

lang als die rand en smaller, bij beide saxen naakt, draadvormig,

plat, met dicht opeen gedrongen leden. Thorax plat-bolrond , met

schubben bekleed.

Het achterlijf is zoo lang als de binnenrand der achtervleugels,

heeft een platten buik en sterk gewelfden rug , en is ongeveer

overal even dik, met korte stompe punt bij het $. De <? heeft eene

korte, tweemaal gedeelde staartpluim. Oveiigens is het achterlijf

glad beschubd, met korte pluimpjes op den rug, en bij het % niet

veel dikker.

Pooten kort, glad beschubd, viersporig.

Deze zijn de generieke kenmerken van den vlinder.

De kleinei-e $ heeft eene vlucht van 23 —25 mm=, het 2 van

31 —37 mm. Het aangezicht is roestbruin ; de sprieten zijn bruingeel
,

op den rug grijs. Thorax grijs en wit gemengd. Grond der voor-

vleugels bleek geelgrauw , doch deze kleur komt slechts op liet

midden van den vleugel zuiver boven. Overigens is zij , vooi\al

aan den wortel, langs den voorrand tot bijna halfweegs den vleugel
,

en aan de benedenhelft van cel \h paarsgrijs bestoven. De paarsgrijze

voorrandsbestuiving bereikt de vleugelpunt niet en is over het

geheel op het achterrandsderde
, dat met twee rijen donkergrijze

vlekjes is geteekend, het dunste.

Dwarsader met een zwart middenpunt.

Gel \a der voorvleugels is leemldeurig, met twee witte vlekjes,
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aan den wortel en op de helft. Franje ongeveer als do vleugel

met paarsgewijs staande, donkere streepjes, die grauwhruin , tegen

den staarthoek zwartbruin zijn.

Achtervleugels leemkleurig geelbruin , tegen den binnenrand

bleeker, leemgeel gemengd; de tweede
,

groote vleugelhelft , behalve

aan den achterrand, dicht licht, iets paarsachtig grijs bestoven.

Franje leemgeel met bruine vlekjes.

Onderzijde der vleugels lichtgrijs, op de achtervleugols met geelwit

gemengd, langs den achterrand der voorvleugels met zwartgrijze

vlekjes en zulk eene, bovenaan gebogen dwarslijn , in hunnen

staarthoek met zwartgrijze bestuiving. Ook voor den achterrand

der achtervleugels ziet men eene vlekkige zwartgrijze bestuiving
,

vooral tegenover den tand, die zich aan het eind van ader 3

bevindt.

Buik en pooten onzuiver geelwit. Achterlijfsrug bruinachtig

leemgeel.

Samarang, Batavia, Buitenzorg. Zes mannen en vijf wijfjes.

5. Pseuderosia cristata nov. .spec.

(PI. 1, fig. 6, 6 a).

Ook deze vlinder , hoewel schijnbaar tot het genus Erosia Guen.

{ßversmannia Staud.) bchoorende, moet om de met ader 'i uit

één punt ontspringende ader 5 der voorvleugels en den toestand van

de aderen O—8 der achlervleugels , tot de Drepanulina gerekend

worden , waar hij zich van de overige genera zeer onderscheidt

door den vleugelvorm en het bij beide sexen aanwezige schubben-

kammetje der voorvleugels , zooals een enkele blik op de bijgevoegde

albeelding leert , en om welke reden dus de vorming van een nieuw

genus wel alleszins gewettigd mag gerekend worden. Wat het

aderstelsel aangaat, zoo is dit niet zoo zeer afwijkend, hoewel de

plaats, waar ader C der voorvleugels ontspringt, namelijk slechts

weinig boven de hoHt der flauw binnenwaarts gebogen dwarsader,

opmerkelijk genoeg mag heeten. Doch in dit opzicht konit Fseiul-
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erosia overeen met de hierboven beschreven Phyllopteri/x elongata.

Bij Ci/cüiüa en Brapetoiles ontspringt de genoemde ader uit drie

vierden der dwarsader, terwijl zij bij Plati/pteryx , C'dix en Or et a

uit of even boven of onder de spits der middencel komt.

In de voor- en achtervleugels zijn de middencellen iets korter

dan de helft der vleugels , in de voorvleugels vrij regelmatig ge-

vormd, terwijl in de achtervleugels de voorrandshoek stomp is en

de staarthoek eenigszins uitstrekt. In de achlervleugels ontspringen

de aderen 2 en 3 afzonderlijk uit den binnenrand der middencel,

nabij haar eind , 4 en 5 uit één punt uit haren staarthoek , 6

uit den voorrandshoek, 7 uit drie vijfden des voorrands; 8 loopt

zeer nabij 7, doch blijft vrij. In de voorvleugels zijn de aderen

2—5 bijna als in de achtervleugels, 2 iets meer wortelwaarts ; 6 is

boven beschreven. Op de spits der middencel bevindt zich eene

lange aanhangcel, uit wier achterrand, nabij de spits, ader 7 ont-

springt, terwijl aan hare punt de steel der aderen 8—10 wordt

gevonden. Ader 11 komt uit de middencel nabij de aanhangcel

en loopt daar langs.

De kop is minder ingetrokken dan bij Plati/pterì/x en ook de

naakte oogen zijn grooter, meer uitpuilende; bijoogen zie ik niet.

Het aangezicht is smaller dan de oogen ; de zuiger kort , opgerold
;

de palpen zijn dun, opgericht, glad beschubd, niet boven den kop

uitstekende. Sprieten iets langer dan de helft van den voori'and

der voorvleugels, bij beide sexen naakt, draadvormig, iets plat,

met dicht opeengedrongen leden, bij den <? w^at dikker dan bij

het $. Thorax iets plat gedrukt , met glad gestreken , lange schubben

bekleed. Achterlijf zoo lang als de achtervleugels, iets plat, stomp,

vooral bij den $
,

glad beschubd , met korte pluimpjes op den rug.

Pooten gewoon gevormd, dun, glad beschubd, de achterschenen

viersporig.

Eene opmerkelijke bijzonderheid is de aanwezigheid bij beide

sexen van een vi'ij groot schubbenkammetje op de bovenzijde der

voorvleugels. Het wordt langs den achterrand der aanhangcel ge-

vonden en heeft eene spitse punt.

Van dit genus ken ik slechts ééne soort, die eene vlucht heeft
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van '28 —29 mm. , zijnde het <j) een weinif;' kleiner <lan de i.

Palpen, sprieten, thorax en voorvleugels zijn bij den i iets on-

zuiver, licht, schorskleurig geelbruin; bij hel $ zijn zij lichter en

veel grijzer. De voorvleugels zijn een weinig fijn donker besprenkeld,

wel zeer uitvoerig geteekend, maar die teekening komt slechts bij

eene gunstige verlichting uit. Men ziet een bruinwit, bijna hal ve-

maanvormig streepje op drie vierden van den binnenrand, en flauwe

sporen van vele iets donkerder, roestbruine, schuine dwarslijnen.

Van deze is eene dubbele, —die uit de vleugelpunt komt en een

weinig schuiner dan de achterrand loopende, juist achter het

bovenvermelde witte streepje in den binnenrand eindigt, —wat

duidelijker dan de andere, vooral bovenaan, tusschen ader 6 en

de vleugelpunt, alwaar men ook tusschen haar en den achterrand
,

drie zwarte stippen op eene uiterst flauwe, getande, donkere,

doch boven dèn staarthoek duidelijker en bijna witte golflijn ziet.

Franjelijn fijn bruin; franje als de vleugel, met witte stippen op

de einden der aderen 3—7, onder den tand des achterrands op

ader 3 met bruinwitte wortelholft. Het schubbenkammetje is iets

donkerder schorsbruin dan de vleugel. Bij het j is de hier

beschreven teekening nog veel flauw^er uitgedrukt en moeielijK

te zien.

Daarentegen zijn bij beide sexen de achtervleugels genoegzaam

eveneens, donkerder (voojal bij het ?) dan de voorvleugels, iets

onzuiver kaneelbruin, met eenige fijne donkere schubben en eene

zwarte stip onder en boven aan de dwarsader.

Voorbij de helft ziet men verder zeven fijne roestbi-uine dwars-

lijnen , die nabij elkander, van den voorrand tot ader 7 iets gebogen
,

verder geheel recht naar den binnenrand loopen. Van deze zijn de

twee binnenste flauw half in slippen opgelost en iets gegolfd; de

buitenste vervloeit franjewaarts. Daarachter bevindt zich eene ge-

tande golflijn, die vrij helder wit is, van de vleugelpunt tot ader 6

,

daaronder, tot ader \h^ zwart, vervolgens tot den staarthoek

bruinwit maar zeer flauw. Franjelijn bruinwit , met flauwe stippen

op de adereinden.

De onderzijde is paarsgrijs, in den staarthoek der voorvleugels

2
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wit en zwartgrijs gemengd, aan de punt der achtervleugels wit.

Langs den achterrand ziet men verder spoi^en eener zwartgrijze
,

getande golflijn en op de voorvleugels eene flauwe donkergijze

dwarsstreep. Borst, buik en pooten als de vleugels.

Java: Buitenzorg, een r?; Batavia een ç. Overgezonden door

Mr. Piepers , die den $ , met vele andere merkwaardige Lepidoptera
,

van Mr. D. H. van Gelder, thans Officier van Justitie te Makassar,

ontving.


